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SKUPINA ČEZ

Zákaznická centra Skupiny ČEZ

Hradec Králové Riegrovo nám. 1493 | 501 03 Hradec Králové 
Karlovy Vary Jateční 15 | 360 21 Karlovy Vary 
Liberec Mrštíkova 444 | 460 01 Liberec 
Olomouc Jeremenkova 1211/40B | 772 11 Olomouc 
Ostrava Nádražní 32 | 702 00 Ostrava 
Pardubice Arnošta z Pardubic 2082 | 531 17 Pardubice 
Plzeň Guldenerova 17 | 326 00 Plzeň 
Praha Sokolovská 662/136b | 186 00 Praha 8  
Ústí nad Labem Panská 19 | 400 01 Ústí nad Labem 

Další Zákaznická centra najdete v následujících městech:  
Česká Lípa, Česká Třebová, Děčín, Frýdek-Místek, Cheb, Chomutov, 
Karviná, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav, Nový Jičín, Opava, Šumperk, 
Teplice, Trutnov. 

 provozní doba  po a st  8–17 | út, čt a pá  8–14

Smluvní partneři 

Prostřednictvím Smluvních partnerů můžete řešit vybrané 
požadavky. Smluvní partneři vám také pomohou vyplnit žádosti 
a formuláře, zodpoví vaše dotazy, doporučí vám vhodnou sazbu 
a další. Adresy a provozní doby Smluvních partnerů najdete na  
www.cez.cz nebo volejte Zákaznickou linku.

Zákaznická linka  
840 840 840 | 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Linka pro hlášení poruch Skupiny ČEZ,  
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
840 850 860 | 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Zasílací adresa  
ČEZ Zákaznické služby, s. r. o.  
28. října 3123/152, 709 02 Ostrava, Moravská Ostrava 
fax 371 102 008 | e-mail cez@cez.cz | internet www.cez.cz

podnikatelé

ceník PRODUkTŮ 
SILOVÉ eLekTŘInY 
SkUPInY ČeZ

produktová řada ČEZ FiX
účinnost od 17. 9. 2013



ceny produktů silové elektřiny ČEZ Prodej, s. r. o. | podnikatelé | produktová řada ČEZ FIX 
účinné od 17. 9. 2013 | uváděny v Kč bez daně z elektřiny a DPH
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Produkty roku 2013–2015

ODPOvíDající  
Distribuční sazbY

Pevná cena 
za měsíc

cena Kč za mWh 
vt                      nt

POznámKY

C Standard 
| ČEZ FiX 
c01d, c02d, c03d

45,00 1 378,00 - jednotarifový produkt pro běžně vybavené odběrné místo (Om).
tento produkt je určen také pro odběrná místa připojená ze sítí vn 
bez průběhového měření.

C Akumulace 8 
| ČEZ FiX 
c25d, c26d

45,00 1 554,00 989,00 Dvoutarifový produkt – vysoký (vt) a nízký tarif (nt). 
Doba platnosti nt je řízena prostřednictvím hromadného dálkového 
ovládání (HDO). Podmínkou je instalace akumulačního elektrického 
spotřebiče pro vytápění nebo ohřev vody. Odběratel zajistí technické 
blokování akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vt.

C Akumulace 16
| ČEZ FiX 
c35d 

45,00 1 397,00 1 297,00 Dvoutarifový produkt – vysoký (vt) a nízký tarif (nt). 
Doba platnosti nt je řízena prostřednictvím hromadného dálkového 
ovládání (HDO). Podmínkou je instalace elektrického vytápění objek-
tu. Odběratel zajistí technické blokování akumulační části v dobách 
platnosti vysokého tarifu.

C Přímotop
| ČEZ FiX 
c45d 

45,00 1 483,00 1 307,00 Dvoutarifový produkt – vysoký (vt) a nízký tarif (nt). 
Doba platnosti nt je řízena prostřednictvím hromadného dálkového 
ovládání (HDO). Podmínkou je instalace přímotopných elektrických 
spotřebičů v objektu. Odběratel zajistí technické blokování topných 
elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

C tepelné čerpadlo
| ČEZ FiX 
c55d, c56d

45,00 1 390,00 1 329,00 Dvoutarifový produkt – vysoký (vt) a nízký tarif (nt). 
Doba platnosti nt je řízena prostřednictvím HDO. Podmínkou užití 
produktu je řádná instalace a užívání systému vytápění s tepelným 
čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného 
objektu. Odběratel zajistí technické blokování topných elektrických 
spotřebičů v dobách platnosti vt.

C Veřejné osvětlení 
| ČEZ FiX 
c62d

45,00    916,00 - jednotarifový produkt speciálně určený pro účely osvětlování  
veřejných prostranství.

poznámky a vysvětlivky 

podmínkou pro výběr příslušného produktu je přiznaná odpovídající  
distribuční sazba | MWh = megawatthodina (1 mWh = 1000 kWh) |  
Vt = vysoký tarif | Nt = nízký tarif | aktuální sazba dPH dle platných 
právních předpisů, její výše se v souladu s těmito předpisy může měnit 
| výše daně z elektřiny, platná ke dni vydání ceníku, je 28,30 kč/MWh 
| cena distribuce a ostatních služeb se řídí platným cenovým rozhod-
nutím ener getického regulačního úřadu. tyto ceny nejsou vzhledem 
k charakteru produktové řady čez FiX v ceníku uvedeny a zákazník 
se s nimi může seznámit na www.eru.cz.

toto je ceník společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., ič: 27232433,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem  
v Praze, oddíl c, vložka 106349.

podmínky užití produktové řady ČEZ FiX

  zákazník je oprávněn bezplatně využívat asistenční službu 
Obchodníka „čez asistent“, a to dle podmínek užití této 
asistenční služby.

  Účastnící smlouvy sjednávají, že při každém opětovném pro-
dloužení smlouvy dojde ke stanovení nové ceny silové elektřiny, 
a to dle ceníku produktové řady čez FiX, platným ke dni kdy 
dojde k opětovnému prodloužení smlouvy.

  Po dobu užití Produktové řady čez FiX se neaplikují příslušná 
ustanovení vOPD, týkající se změny  produktové řady zákaz-
níkem a zákazník není oprávněn změnit produktovou řadu 
čez FiX za jinou produktovou řadu Obchodníka po dobu 
platnosti a účinnosti smlouvy.


